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Our Mission:
Our Lady of Fatima
is our guide to be

a prayerful community
here to cultivate the
Portuguese heritage,

working together
to be a welcoming,

loving,
diverse church

growing disciples
rooted in the

Gospel.

Nossa Missão:
Nossa Senhora de Fátima é 

nossa guia para
formarmos uma

Comunidade orante,
cultivando as tradições 

Portuguesas, trabalhando 
juntos para sermos mais 

acolhedores na diversidade 
das Culturas, no amor ao 

próximo, formando
discípulos enraizados

no Evangelho. 

Confessions - Confissões
• Saturday - Sábado
5:00 p.m.  - 5:50 p.m.
• 1st. Friday - 1ª Sexta-feira
6:00 p.m. - 6:30 p.m.
Or by appointment - Por agendamento

Eucharistic Celebrations
Celebração da Eucaristia
Saturday Vigil Mass - Sábado Vespertina
6:00 p.m. - Português
Sunday - Domingo
8:00 a.m. - Português
9:30 a.m. - Português
11:00 a.m. - English
Monday - Friday
Segunda-feira - Sexta-feira
6:45 p.m. - Português
Holy Days - Dias Santos
8:00 a.m. - English
6:45 p.m. - Português
Holy Hour - Hora Santa:
5:45 p.m. Every First Friday of the month.
12:00 p.m. 1st and 3rd Wednesday of 
the month.
12:00 p.m. 1ª e 3ª Quarta-feira do mês.
Rosary - Terço:
Monday - Friday
Segunda-feira - Sexta-feira
6:20 p.m - Português
Saturday - Sábado
6:30 p.m - Português
The Sacrament of Baptism
Sacramento to Batismo
• Please contact the Office during office 
hours.
• Favor contactar a Reitoria no horário 
da Secretaria.
The Sacrament of Marriage
Sacramento do Matrimônio
• Please contact the Office at least
6 months prior of the wedding.
• Favor contactar a Reitoria no mínimo
6 meses de antescedência.
The Sacrament of the Sick
Sacramento dos Enfermos
• Please contact the Rectory and let us 
know if someone is sick or has been
hospitalized. We can add them to the 
prayer list in the bulletin as requested.
• Favor contactar a Reitoria e nos
informe sobre caso de infermidade ou
internamento hospitalar. Nós podemos 
adc. na lista de orações do bulletin.

Welcome • Bem-vindo
Post-Pandemic - 6th Sunday of Easter - May 09, 2021

Tina.Atilho@raveis.com
Cell: 203.260.2294

179 North Broad Street, Milford, CT 06460
Ask me about buying a home in Florida

AIR DINAMICS
Specialized in Central Systems

Heating - Ventilation - Air Conditioning
Free Estimates

ph: 203-579-4444

CARLA M. MONTEIRO D.M.D.
Dentista

Falamos Português
1825 Barnum Avenue, Stratford, CT

ph: 203-375-6090

CAMPOS CONSTRUCTION
Residential & Commercial/Free Estimates
Asphalt, Concrete and Excavation/ Fully Insured

5 Roosevelt St., Bridgeport, CT
ph: 203-335-7593

LOUIS A. AFONSO
Advogado

3324 Main Street, Bridgeport, CT
ph: 203-374-2121

MADISON KEG & SPIRITS
Wine, Liquor & Cold Beer

Joao & Ilda Alves
Monday - Saturday 10 a.m. - 9 p.m.; Sunday 10 a.m. - 5 p.m.

917 Madison Ave., Bridgeport, CT
ph: 203-335-4388

LAW OFFICE MARIA G.
LABAREDAS

5218 Main Street, Trumbull, CT
ph: 203-880-5008

EUROPEAN BOUTIQUE
Tudo o que você precisa para

batizados e comunhões
1115 Madison Avenue, Bridgeport, CT

ph: 203-384-8631

THREE T’S LLCTHREE T’S LLC
Installation & Services
Irrigation Contractors

Irmãos Teixeira
ph: 203-336-8152

FALTON JEWELERS
19K, 18K, 14K, Gold, Diamonds, Settings
Jose Falcão - Owner - www.faltomjewelers.com
108 Church St.,Naugatuck, CT 203-729-8693

207 Main St. 06810, Danbury, CT 203-743-6287

BRANCO ELECTRIC, LLC
Commercial e Residential

Berto Branco

ph: 203-220-2204

SAS Drywall LLC
Residential and Commercial

. Sheetrock and Taping

. Acoustic Ceilings

. Metal Framing

Manuel Ferreira 
SASDrywall@gmail.com
Cell: (203 913-3623
Fax: (203) 870-8382

840 South Avenue • Bridgeport  06604
333-0016    334-0410   Fax # 367-8587 

EMAIL nunesauto@aol.com

JOHN M. A. NASCIMENTO, M.D., FACP., FACR.
3203 Main Street, Bridgeport, CT

By Appointment ph: 203-371-0009

OUR LADY OF FATIMA
Bridgeport, CT

Pedimos à nossa comunidade que apoie os
nossos patrocinadores.

O nosso boletim depende deles. Obrigado.

Espaço disponível Maria I. Rosa
MROSA@WEBSTERBANK.COM
CELLPHONE: 203 218-5134

BUSINESS: 203.445.2751
FAX: 203.445.2756

495 MONROE TURNPIKE
MONROE, CT 06468

1638 Capitol Ave,   Bridgeport,   CT 06604
Tel. (203) 368-2828     Cell (203) 913-2341



Weekly Offertory:
  05/02/2021 2020
Sunday Offertory: $ 4,870.00       $ 3,025.00
Online Giving: $      82.60       $    143.90
       __________                  _________

 Total:  $ 4,952.60       $ 3,168.90

Intenções da Missa:
Sábado, 08 de Maio
5:30 p.m. Terço.
6:00 p.m.
–José Salgado - Maria Salgado e família.
–John, Júlia, José e Rosa Afonso - João 
Afonso e Nancy.
–Iria Alves (aniv.) - família.
–Jesus e Maria Ssma., José e Brian Morais
–Carlos Ribeiro - família e amigos.
Domingo, 09 de Maio
8:00 a.m.
–Gilda Oliveira - Carlos Oliveira.
–Alberto Gonçalves Santos - Amélia T. 
Santos e filhos.
–Carlos Ribeiro - família e amigos.
–Jesus e Maria Ssma., José e Brian Morais
–Maria José Santos e Ana Maria Sanches - 
Maria Sanches.
–Gracinda Teixeira.
–Senhora de Fátima - Lucília Pires.
–Irene Joaquim e Maria Moura - Ana 
Moura.
9:30 a.m.
–Pro Populo (Para o Povo).
Não aceitamos intenções nesta Missa
11:00 a.m.
–Maria Rosa Esteves (1 ano Aniv.) - filhas 
e família.
–Francisco Duque & family - family & 
friends.
–Elizabeth Neves Viveiros - Austin & Ariana 
Viveiros.
–Aniversário Pe. Miguel Agostinho da 
Costa - Arthur Monteiro. 
Segunda-Feira, 10 de Maio
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Jesus e Maria Ssma., José e Brian Morais
–Pelas almas do Purgatório - Fernanda 
Lage.
–Carlos Ribeiro - família e amigos.
Terça-Feira, 11 de Maio
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Jesus e Maria Ssma., José e Brian Morais
–João Paiva da Silva - amigos e filhos.
–Carlos Ribeiro - família e amigos.
–Antonio Gomes e Adelia Barreiro - filhos.
–Isabel dos Santos e João Gomes - Maria 
Silva (filha).
7:30 p.m. Grupo de Oração.
Quarta-Feira, 12 de Maio
6:30 p.m. Terço.

7:00 p.m.
–Jesus e Maria Ssma., José e Brian Morais
–Carlos Ribeiro - família e amigos.
–Luisa Maria Vaz e família - mãe, pai e 
irmã.
Quinta-Feira, 13 de Maio
8:30 a.m. Terço.
9:00 a.m.
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–Jesus e Maria Ssma., José e Brian Morais
–Carlos Ribeiro - família e amigos.
–Carlos Costa, John Batista, Tony Batista, 
–Eugênio Batista, Antonio Pinto - Maria 
Costa (Zeza).
–Armando Camara, Sr. Maria Celina
Camara.
–Juliana, José e Raul Jorge.
–Joaquim Braz (aniv.) - João Braz (filho).
Sexta-Feira, 14 de Maio
6:20 p.m. Terço.
6:45 p.m.
–João Pires - Maria da Graça Pires.
–Jesus e Maria Ssma., José e Brian Morais
–Familiares de Sebastiana e filhas.
–Carlos Ribeiro - família e amigos.
–Adelino Barreira, Miguel Barreira - Idalina 
Barreira.
–Rogério Batista - Deolinda Batista.
Cânticos Para a Liturgia Dominical

Entrada: Avé Maria, mãe da Igreja, Santa Maria, 
minha mãe. (2x)

1º Tu és a estrela, tu és mãe da verdade!
Tu és caminho, que leva à eternidade.

2º Dá luz, dá fé à nossa juventude dá paz, dá 
‘sperança, caminhos de virtude.

Ofertório: 1º Na hóstia sobre a patena / Vai o 
nosso coração.
A oferta da nossa vida, / Nosso ser em doação.

Aceitai-nos, Senhor, com Jesus, nosso irmão,
imolado na cruz, o altar da redenção.

2º Nós somos a gota de água / Que se vai sobre 
o altar, No sangue de Jesus Cristo / Com o 
vinho transformar. 

Comunhão: Comungando o teu corpo, bebendo 
o teu sangue, Senhor, lembramos unidos tua 
morte.

1º Cada vez que repartirdes este pão, fazei-o 
em minha memória.

2º Lembrareis a minha morte, até Eu vir de novo 
juntar-me convosco.

3º O meu corpo é o alimento que o meu Pai vos 
manda para a vossa fome.

4º Como Eu vivo pelo Pai que está no Céu assim 
vivereis vós por mim.

5º Nova páscoa mais perfeita comereis, comigo 
no Reino de Deus.

Ação de Graças: 1º Congregados num só 
povo, reunidos no amor, exultemos neste dia: 
Aleluia!

O Senhor está connosco. O Senhor está

connosco. Dêmos graças ao Senhor: Aleluia!

2º O amor de Jesus Cristo, que hoje aqui nos 
reuniu celebremos na alegria: Aleluia!

Final: Mãe, ouve-me!
Minha prece é um grito na noite…
Mãe, vale-me!
Nesta noite da minha juventude…
Mãe, salva-me!
Mil perigos me assaltam na vida…
Mãe, enche-me!
De esperança de amor e de fé.
Mãe, guia-me,
Pois nas sombras não vejo o caminho!
Mãe leva-me,
Que a teu lado feliz cantar

Tu que es mãe de Jesus, Te pedimos com fervor
Vela por nós mãe querida, Plo teu infinito amor

Mãe - uma flor…
Uma flor com espinhos é bela!
Mãe - um amor…
Um amor é feliz ao nascer!
Mãe, a sorrir…
Mesmo quando se chora na alma.
Mãe, construir…
Mesmo quando se volta a cair.
Mãe, não sou mais
Que o desejo e a carne que lutam.
Mãe, sou só teu:
Em teus braços me quero abrigar

Liturgia da Palavra
Primeira Leitura: Actos 10, 25-26.34-

35.44-48 
Leitura dos Actos dos Apóstolos:

Naqueles dias, Pedro chegou a casa de 
Cornélio. Este veio-lhe ao encontro e
prostrou-se a seus pés. Mas Pedro
levantou-o, dizendo: «Levanta-te, que eu
também sou um simples homem». Pedro
disse-lhe ainda: «Na verdade, eu reconheço 
que Deus não faz acepção de pessoas, mas, 
em qualquer nação, aquele que O teme e 
pratica a justiça é-Lhe agradável». Ainda Pedro 
falava, quando o Espírito desceu sobre todos 
os que estavam a ouvir a palavra. E todos os 
fiéis convertidos do judaísmo, que tinham vindo 
com Pedro, ficaram maravilhados ao verem que 
o Espírito Santo se difundia também sobre os 
gentios, pois ouviam-nos falar em diversas
línguas e glorificar a Deus. Pedro então 
declarou: «Poderá alguém recusar a água do 
Baptismo aos que receberam o Espírito Santo, 
como nós?». E ordenou que fossem baptizados 
em nome de Jesus Cristo. Então, pediram-Lhe 
que ficasse alguns dias com eles.

Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Salmo Responsorial - Sl 97
Diante dos povos manifestou Deus a
salvação.

Cantai ao Senhor um cântico novo pelas
maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu 
santo braço Lhe deram a vitória.

Diante dos povos manifestou Deus a
salvação.

O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel. 

Diante dos povos manifestou Deus a
salvação.

Os confins da terra puderam ver a salvação do 
nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. 

Diante dos povos manifestou Deus a
salvação.

Segunda Leitura: 1 Jo 4, 7-10
Leitura da Primeira Epístola de São João:

Caríssimos: Amemo-nos uns aos outros, porque 
o amor vem de Deus e todo aquele que ama 
nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem 
não ama não conhece a Deus, porque Deus 
é amor. Assim se manifestou o amor de Deus 
para connosco: Deus enviou ao mundo o seu 
Filho Unigénito, para que vivamos por Ele. Nisto 
consiste o amor: não fomos nós que amámos a 
Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu 
Filho como vítima de expiação pelos nossos 
pecados. 

Palavra do Senhor.
Graças a Deus!

Aclamação:
Refrão: Aleluia.
Se alguém Me ama, guardará a minha palavra. 
Meu Pai o amará e faremos nele a nossa
morada. Refrão...

Evangelho: Jo 15, 9-17
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João:

Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: «Assim como o Pai Me amou, 
também Eu vos amei. Permanecei no meu 
amor. Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor, assim como Eu 
tenho guardado os mandamentos de meu Pai 
e permaneço no seu amor. Disse-vos estas 
coisas, para que a minha alegria esteja em vós 
e a vossa alegria seja completa. É este o meu 
mandamento: que vos ameis uns aos outros, 
como Eu vos amei. Ninguém tem maior amor 
do que aquele que dá a vida pelos amigos. 
Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu 
vos mando. Já não vos chamo servos, porque 
o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas 
chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer 
tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que 
Me escolhestes; fui Eu que vos escolhi e
destinei, para que vades e deis fruto e o vosso 
fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes 
ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. 
O que vos mando é que vos ameis uns aos 
outros».

Palavra da Salvação.
Glória a vós, Senhor!

1st Reading: Acts 10:25-26, 34-35, 44-48 
A reading from the Acts of the Apostles:

When Peter entered, Cornelius met him and,
falling at his feet, paid him homage. Peter,
however, raised him up, saying, “Get up. I

myself am also a human being.” Then Peter
proceeded to speak and said, “In truth, I see 
that God shows no partiality. Rather, in every 
nation whoever fears him and acts uprightly is 
acceptable to him.” While Peter was still
speaking these things, the Holy Spirit fell upon 
all who were listening to the word. The
circumcised believers who had accompanied 
Peter were astounded that the gift of the Holy 
Spirit should have been poured out on the
Gentiles also, for they could hear them
speaking in tongues and glorifying God. Then 
Peter responded, “Can anyone withhold the 
water for baptizing these people, who have 
received the Holy Spirit even as we have?” He 
ordered them to be baptized in the name of 
Jesus Christ. 
The word of the Lord.
Thanks be to God!

Responsorial Psalm - Sl 98
The Lord has revealed to the nations his
saving power. 

Sing to the LORD a new song, for he has done 
wondrous deeds; His right hand has won victory 
for him, his holy arm. 

The Lord has revealed to the nations his
saving power.

The LORD has made his salvation known: in the 
sight of the nations he has revealed his justice.
He has remembered his kindness and his
faithfulness toward the house of Israel.  

The Lord has revealed to the nations his
saving power.

All the ends of the earth have seen the salvation 
by our God. Sing joyfully to the LORD, all you 
lands; break into song; sing praise. 

The Lord has revealed to the nations his
saving power.

2nd Reading: 1 Jn 4:7-10
A reading from the first Letter of Saint John:

Beloved, let us love one another, because love 
is of God; everyone who loves is begotten by 
God and knows God. Whoever is without love 
does not know God, for God is love. In this way 
the love of God was revealed to us: God sent 
his only Son into the world so that we might have 
life through him. In this is love: not that we have 
loved God, but that he loved us and sent his Son 
as expiation for our sins.

The word of the Lord.
Thanks be to God!

Gospel Aclamation:
Whoever loves me will keep my word, says the 
Lord, and my Father will love him and we will 
come to him.

Gospel: Jn 15:9-17
A reading from the holy Gospel according to 
John:

Jesus said to his disciples: “As the Father loves 
me, so I also love you. Remain in my love.
If you keep my commandments, you will remain 
in my love, just as I have kept my Father’s
commandments and remain in his love.

“I have told you this so that my joy may be in you
and your joy might be complete. This is my
commandment: love one another as I love you. 
No one has greater love than this, to lay down 
one’s life for one’s friends. You are my friends if 
you do what I command you. I no longer call you 
slaves, because a slave does not know what 
his master is doing. I have called you friends, 
because I have told you everything I have heard 
from my Father. It was not you who chose me, 
but I who chose you and appointed you to go 
and bear fruit that will remain, so that whatever 
you ask the Father in my name he may give you. 
This I command you: love one another.”

The Gospel of the Lord.
Praise to you Lord, Jesus Christ!

São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, 
sede o nosso refúgio contra as maldades e 
ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus,
instantemente o pedimos. E vós, príncipe da 
milícia celeste, pela virtude divina, precipitai 
no inferno a satanás e aos outros espíritos 
malignos que andam pelo mundo para perder 
as almas. Amém.

Saint Michael Prayer
Saint Michael the Archangel, defend us in battle. 
Be our defense against the wickedness and 
snares of the Devil. May God rebuke him, we 
humbly pray and do thou, O Prince of the
heavenly hosts, by the power of God, cast into 
hell Satan, and all evil spirits, who prowl about 
the world seeking the ruin of souls. Amen.

Espaço do Pároco
Queridos paroquianos,
 Quero pedir a interceção da Virgem 
Maria, por todas as mães da nossa paróquia 
e do mundo inteiro. Meus parabéns à todas 
as mães que com amor, doação e sacrifício, 
exercem esse dom tão lindo que é ser mãe.
À Virgem Maria, mãe de Jesus e às mães de 
nossa Paróquia: FELIZ DIA DAS MÃES!!!

Annual Catholic Appeal
 O programa de formação Diaconal, 
incentiva a vocação dos homens casados e que 
queiram servir neste importânte ministério de 
colaboração com os sacerdotes. Este programa 
possui quatro pilares, o humano, o espiritual, o 
acadêmico e o pastoral.
Neste momento a Diocese possui 52 Diáconos 
ativos, 39 reformados, muitos desse
continuam servir sua comunidades, 8 homens 
em formação.
Através da sua participação da Campanha
Anual Católica, o homens em formação poderão 
se dedicarem a formação sem a preocupação 
dos custos, já que precisam continuar
sustentando e provendo o necessário para suas 
famílias.
Aproveito essa oportunidade para agradecer o 
excelente trabalho que o nosso Diácono Gabriel 
exerce na paróquia e peço que rezem para 
ele e para o ministério que ele desenvolve com 
amor e dedicação.

Pe. Rogério Perri.

09 de Maio de 2021


